خـــطحــزبا...
نشـــریه خبری-تحلیلـــی
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گزارشیازخطسیرتاریخییکاثربزرگسینمایی؛

قلب جهانيان درتسخيرمحمد

(؛ص؛)

پیشخوان

حزبا...

سخن

حزباللهیها
باید زیاد بچه داشته باشند

شهید کاوه؛ مدیر قوی و عنصر
کمنظیر در خودسازی

اسرائیل
محو خواهد شد

همســر ســردار شــهید کجبــاف ،از شــهدای
مدافع حــرم :دیــداری بــا مقــام معظــم رهبری
داشــتیم ،بعــد از نمــاز جماعــت ،آقــا از پســرم
محمــد ســوال کردنــد :آقــا محمــد ازدواج
کــردهای؟ بچــه داری؟ محمــد گفــت :بلــه
یــک فرزنــد دارم .آقــا فرمودنــد :چــرا یکــی؟
بچــه حزباللهیهــا بایــد زیــاد بچــه داشــته
باشــند | .جــوان|

یــک فرمانــدهی بســیار خــوب بــود ،از
لحــاظ ادارهی واحــد خــودش ...خــود او هــم
در عملیــات گوناگونــی شــرکت داشــت ،و
کارآزمــودهی میــدان جنــگ شــده بــود؛ از
لحــاظ نظــم ادارهی واحــد ،مدیریــت قــوی،
دوســتی و رفاقــت بــا عناصــر لشــگر و از لحــاظ
معنــوی ،اخــاق ،ادب ،تربیــت توجــه و ذکــر
یــک انســان جــوان امــا برجســته بــود3 ...

وزیر امـور خارجـهی انگلیس در سـفر بـه تهران
در مصاحبـه بـا رادیـو  4بیبیسـی گفته اسـت:
«موضع ایـران نسـبت به اسـرائیل اندکـی تغییر
کـرده و مـا ایـران را براسـاس اقداماتـش در قبال
اسـرائیل قضـاوت میکنیـم ».امـا او بایـد نظـر
ملـت ایـران و نظـام اسلامی را در ایـن خصـوص
بدانـد و از طـرف دیگر بدانـد که هـدف جمهوری
اسلامی در ایـن خصـوص چیسـت2 ...

کلید

واژه

 #دولت_اسالمی |

مرحله سوم از زنجیره تمدن سازی اسالمی

بعد از آنکه نظام اسالمی پیش آمد ،نوبت به تشکیل دولت اســامی به معنای حقیقی میرسد؛ یا
به تعبیر روشنتر ،تشــکیل منش و روش دولتمردان  -یعنی ماها  -به گونهی اسالمی؛ چون این در
وهلهی اول فراهم نیست؛ بتدریج و با تالش باید به وجود آید .مسؤوالن و دولتمردان باید خودشان را
با ضوابط و شرایطی که متعلق به یک مسؤول دولت اسالمی است ،تطبیق کنند .یا چنان افرادی  -اگر
هستند  -سر کار بیایند؛ یا اگر ناقصند ،خودشان را به سمت کمال در آن جهت حرکت دهند و پیش
ببرند .این مرحلهی سوم است که از آن تعبیر به ایجاد دولت اسالمی میکنیم79/9/12 .

هفته

«جناح مؤمن انقالبی»
و دغدغه رهبرانقالب

«.1درعرصهیفرهنگ،بندهبهمعنایواقعىِ کلمه،
احساس نگرانی میکنم و حقیقتاً دغدغه دارم .این
دغدغه از آن دغدغههایی است که آدمی به خاطر
نصف شب هم از خواب بیدار
آن ،گاهی ممکن است ِ
شــود و به درگاه پروردگار تضرّع کند .من چنین
دغدغــهای دارم ».این جمالت را  21ســال قبل،
رهبر انقالب در دیدار جمعی از افسران و فرماندهان
جبهه فرهنگی انقالب ،که آنها را به « 313مجاهد
جنگ بدر» ،تشبیه کردند ،بیان فرمودند .نبرد در
عرصه فرهنگ ،به جایی رســید تا امروز بهصورت
آشــکار مشــاور وزیر خارجه امریکا در سخنانش
میگوید" :سیاست آمریکا تغییر رفتار ایران است
و نه براندازی که از اهداف اصلی سیاســت خارجی
دولت بوش بود ".این راهبرد از جنس همانچیزی
است که رهبر انقالب 6ماه پیش به آن اشاره کردند
که «آنچه ما امروز در زبان مستکبرین و مخالفین
مشــاهده میکنیم که با «تغییر رفتــار» 3 ...
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اخبار

هفته

توصیه رهبر انقالب به کوچکسازی
کمیته امداد و پرهیز از اتالف درآمدها
رهبر معظم انقــاب در دیدار بــا اعضای هیئت
امنای کمیتــه امداد امام خمینــی ،اصلیترین
مســئولیت این مجموعه را امداد به افراد محتاج
بیان و خاطرنشــان کردند :باید ضمن شناسایی
محتاجین ،بهترین شیوه امداد هم انتخاب شود تا
به مرور این افراد مستقل و بینیاز شوند .ایشان به
مسئوالن کمیته امداد توصیه کردند :تشکیالت
اداری را کوچک کنید و همــت خود را بر این قرار
دهیدکه هرچه درآمد وجود دارد ،بدون اتالف به
دست نیازمندان برسد | .خطحزبا|...
رهبر انقالب :حضور کاروانی
در راهیان نور تاثیر بیشتری دارد
دبیرقرارگاهمرکزیراهیاننور:مقاممعظمرهبری
از حضور مردم با ماشینهای شخصی در مناطق
عملیاتی دفــاع مقدس ابراز خرســندی کردند
اما معتقدند که حضور مردم بــه صورت کاروانی
تأثیرگذاری بیشتری بر آنها دارد | .فارس|

موضوع

ویژه

گزارشی از خط سير تاريخي يک اثر بزرگ سينمايي؛

قلب جهانیان درتسخیرمحمد

اکران فیلم سینمایی محمد رسولاهلل(ص) این روزها آغاز میشود.
مجید مجیدی در این فیلم دوران کودکی پیامبر را روایت میکند.
فیلم با هزینههای مالی ،سخت افزاری و نیروی انسانی بسیار باالتری
از استانداردهای سینمای ایران تهیه شده و کارگردان حتی به سراغ عوامل خارجی
تراز اول سینمای دنیا رفته است.

اسرائیل محو خواهد شد
وزیر امور خارجهی انگلیس در سفر به تهران در مصاحبه
با رادیو  4بیبیسی گفته اســت« :موضع ایران نسبت به
اسرائیل اندکی تغییر کرده و ما ایران را براساس اقداماتش
در قبال اسرائیل قضاوت میکنیم ».امااوبایدبداندکه:
 .1از نظر ملت ایران و نظام اسالمی اسرائیل رژیمی نامشروع
و متکی به زور است« :ما رژیم صهیونیســتی را یك رژیم
نامشــروع و حرامزاده میدانیــم« 92/8/12 ».از اطراف دنیا
آدمهای شریر را گرد آوردند و ملغمهای به اسم «اسرائیل»
درســت کردند« 73/4/29 ».رژیم صهیونیستی یك رژیم
حركت زور بهوجود آمده است92/8/29 ».
ِ
تحمیلی است ،با
 .2هدف جمهوری اســامی در این مساله مشخص است:
«آنچه كه هدف است ،استنقاذ فلسطين است؛ يعنى محو
دولت اســرائيل .3 69/9/13 ».مبارزه با صهیونیســم برای
نابودی آن مسئلهای راهبردی است نه تاکتیکی« :مبارزه با
صهیونیسموحامیانشازارکاناصلی سیاستهایراهبردی
جمهوری اســامی ایران اســت .4 80/2/4 ».رویدادهای
سیاسی تغییری در استراتژی ما ایجاد نمیکند« :اسرائیل
روزبهروز ناامنتر خواهد شــد؛ چه توافق هستهاى بشود،
چه نشود 94/4/27 ».و «هر کســی با اسرائیل مبارزه کند و
مقاومت را تأیید کند ،ما از او حمایت میکنیم94/5/ 26 ».

رهرب حکیم انقالب ،خود
طالیهدار این حرکت
بودند و مدتی پیش از این
بیانات نیز نامه ایشان به
جوانان اروپا و آمریکای
شاملی که حاوی پیام
دعوت به مطالعه اسالم
از منابع اصلی بود منترش
شد .شاید فیلم جهانی
محمدرسولالله(ص)
محصول فرهنگی دیگری
در کنار نامه رهرب انقالب
قابل ارزیابی باشد

رهبر معظم انقالب :داستان یوسف(؛ع؛)
برای حفظ عفت پسرهاست
حدادعادل درباره تدوین کتابهای درسی :رهبر
انقالب برای ســال آخر دبیرســتان فرمودند:
داستان یوســف(ع)را بگذارید ،این قصه برای
حفظ عفت پسرهاست بگذارید این قصه قرآنی
به عنوان نمونه بارز تقــوا و عفت مردان مطرح
شود | .کتاب یادستان دوست|
2
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فارغ از جنبههای تکنیکی و سینمایی چرا این فیلم باید
مورد توجه «جناح مومن انقالبی» در سراسر جهان قرار
بگیرد؟ برای پاسخ به این سوال باید به سراغ دغدغههای
فرهنگیرهبرمعظمانقالببرویم.دغدغههاییکههمواره
با ایشان همراه بوده است« .بزرگترین تبلیغ برای اسالم،
شاید همین باشــد که ما چهرهی پیامبر اســام را برای
بینندگان و جویندگان عالم روشن کنیم و بسیار بجاست
قبل از آن که دشمنان و مخالفان ،با روشهای و شیوههای
فرهنگی و هنری پیچیدهی خود ،چهــرهی آن بزرگوار
مســلمانان
را در اذهان مرد ِم بیخب ِر عالم مخدوش کنند،
ِ
هنرمند و مطلع ...بــا بیان و تبلیغ و تبییــن راجع به آن
شخصیت ّ
مکرم ،کار علمی و فرهنگی و هنری و
معظم و ّ
تبلیغی بکنند ».این جمالت دغدغههای حضرت آیتاهلل
خامنهای تنها  4ماه پس از رحلــت بنیانگذار جمهوری
اسالمی را نشان می دهد ،دغدغهای که هیچگاه ایشان را
رهانکردهاست.
اوجگیریتخریبچهرهپیامبردرمنطقهوجهان
در همه این سالها از انتشار کتاب آیات شیطانی تا ساخت
فیلمهای داســتانی و مســتند و از درج کاریکاتورهای
موهن تا قرآنســوزی همه یــک هدف را نشــانه رفته
اســت« :تخریب چهره پیامبر(ص)» به همه این سیاهه
میتوانید ظهــور جریانهای افراطی با ظاهر اســامگرا
را هم بیفزایید .القاعده ،داعــش ،بوکوحرام و صدها گروه
تروریستی که در مقابل چشم جهانیان بر صفحه شبکه
های تلویزیونی حاضر می شــوند و با بــردن نام مبارک
پیامبرشنیعترین اعمال انســانی را به نمایش میگذارند
و ســر از بدن افراد جدا میکنند .رهبر معظم انقالب 18
سال بعد در اسفندماه ســال  1386میفرمایند« :رحمه
للعالمین را ،منشــأ عظیمترین خیرات و بــرکات برای
بشریت را در مطبوعاتشان ،در زبان سیاستمدارانشان ،در
کتابنوشتنهایشان ،به وسیلهی مزدورانشان مورد اهانت
قرار میدهند .این باید ما مسلمانها را بیدار کند؛ بفهمیم که

(؛ص؛)

در وجود پیامبر ،در شخصیت پیامبر ،در خاطرات زندگی
پیامبر ،در هجرت پیغمبر ،در جهاد پیغمبر ،در ســیرهی
پیغمبر ،در درسهای قولی و عملی پیغمبر ،چه گنجینهی
عظیمی برای مسلمانها نهفته است .ما از این گنجینه اگر
استفاده کنیم ،امت اسالمی به آنچنان موقعیتی خواهد
رسید که نتوانند دیگر به او زور بگویند ...نتوانند او را تهدید
کنند ».دقیقا در همین سال است که مجیدی با آغاز یک
حرکت فرهنگی موثر ساخت فیلمی باشکوه برای معرفی
پیامبر اکرم به جهانیان را کلید میزند ،تا با زبان ســینما
جلوی این هجمه تخریب و جعل گرفته شــود .مجیدی
میگوید« :اساســاً اینکــه چرا من تصمیــم گرفتم این
فیلم را بســازم به این برمیگردد که در دهه گذشته یک
اسالمستیزی در دنیای غرب شروع شــد ...قرائتی که در
دنیای غرب از اسالم به وجود آمد ،اسالمی که پر از خشونت
است ،اسالمی که تروریسم است ».از میان ادوار مختلف
عمر پربرکت پیامبر اسالم و به خصوص دوران نبوت چرا
روایت دوران کودکی پیامبر برای اقتدا به او مهم اســت؟
رهبر معظم انقالب در ســال  1379میفرمایند«:باید او
را بشناسیم .خدای متعال شخصیت روحی و اخالقی آن
بزرگوار را در ظرفی تربیت کرد...کــه بتواند آن بار عظیم
امانت را بر دوش حمل کند ...بعد از شــش ســال که این
کودک از لحاظ جســمی و روحی پرورش بسیار ممتازی
پیدا کرده بود  -جسماً قوی ،زیبا ،چاالک ،کارآمد؛ از لحاظ
روحی هم متین ،صبور ،خوش اخالق ،خوش رفتار و با دید
باز،کهالزمهزندگیدرهمانشرایطاست»

پروژهاسالمهراسی،فرصتتاریخیجهاناسالم
امروز در یک نبرد برای معرفی اســام به افکار جهانیان
هســتیم .در همین اوج جنــگ روانی-تبلیغاتی جهان
غرب علیه اســام با محوریت اسالمهراسی ،این رهبر
فرزانه انقالب است که در زمستان ســال  93در دیدار با
خبرگان امیدوارانه از تبدیل یک تهدید در ابعاد جهانی
به یک فرصت تاریخی سخن میگویند« :تالش آنها برای
اسالمهراسی ،نتیجهی عکس خواهد داد؛ به این معنا که
اسالم را در کانون پرسش جوانها قرار میدهد؛ یعنی اگر
توجهی
به مردم معمولی دنیا یک تلنگری زده شود ،یک ّ
به آنها داده شــود ،اینها ناگهان به فکر میافتند که علّت
اینکه اینقدر اسالم در این مطبوعات صهیونیستی ،در
تلویزیونی وابستهی به محافل قدرتمند و
این شبکههای
ِ
دارای زر و زور مورد تهاجم قرار میگیرد چیست؟ این خود
زمینهی یک پرسش است و این پرسش به نظر ما برکاتی
دارد و میتواند این تهدید را تبدیل به فرصت کند ».رهبر
حکیم انقالب ،خود طالیهدار این حرکت بودند و مدتی
پیش از این بیانات نیز نامه ایشــان به جوانــان اروپا و
آمریکای شمالی که حاوی پیام دعوت به مطالعه اسالم از
منابع اصلی بود منتشر شد .اینگونه است که فیلم جهانی
محمد رســولاهلل(ص) را میتوان محصــول فرهنگی
دیگری در این مســیر ارزیابی نمــود .اکنون جمهوری
اسالمی صاحب یک فیلم در تراز جهانی شده که در آن به
یکی از دغدغههای تاریخی رهبر معظم انقالب پرداخته
است« :روایت کودکی پیامبر برای جهانیان» .و به لطف
الهــی« :این فیلم قلب های مردم جهان را تسخیر
خواهد کرد».
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سخن

بررسی مفهوم آزادی از نگاه رهبر انقالب | قسمت4

«تمایالت افراد» فلسفه آزادی در غرب است
بازخوانیخطبه

منشاء منشــاء آزادی و ریشــهی آزادی در
فرهنگ غربی با منشاء و ریشــهی آزادی در
بینش اســام و در فرهنگ اســامی بکلی
متفاوت است ...ریشهی آزادی در غرب عبارت
است از خواست انسان ،تمایالت انسان ...چون
انسان دارای یک خواســتی هست ،یک تمنائی هست،
یک میلی هست ،باید بتواند این میل خود و تمنای خود
و خواست خود را اعمال کند ...فلسفهی آزادی ،خواستن
است ،خواستن دل ،تمنای دل انسانی؛ این اساس آزادی
در غرب است .اگرچه در غرب میگویند که آزادی با قانون
محدود میشود ،اما خود آن قانون هم محصول آرزوها و
تمنیات و تمایالت افراد اســت .قانون را کی در تمدن
ّ
غربی و دموکراسی غربی معین میکند؟ اکثریت مردم.

اکثریت مردم بر اساس چه چیزی به این قانون یا به این
فرد یا بــه این دســتگاه رأی میدهند؟ چون دلشــان
میخواهد ،چون فکر میکنند که این خوب است .دلیل
خوبی او انطباق با ارزشهای انسانی لزوماً نیست .آرزوها و
تمنیات اکثریت افراد جامعه ،قانون را و نظام را به وجود
ّ
میآورد و این قانــون و نظام آزادیهــای عمومی را در
چهارچوبخودمحدودمیکند...
همین هم در تمدن کنونی غربی بــه صورت واقعی و
حقیقی نیســت ...رأی اکثریت را و میل اکثریت را هم
یک دســتهی مخصوصی از مردم به وجود میآورند:
باندهای اقتصادی ،باندهای سیاســی ...این ریشهی
آزادی اســت در غرب که بر اساس همین تصور و تفکر
اعالمیهی جهانی حقوق بشر به وجود آمد65/10/19 .

« ...این ریشهی آزادی
است در غرب که بر
اساس همین تصور و
تفکر اعالمیهی جهانی
حقوق برش به وجود
آمد»

مدیر قوی و عنصر کمنظیر در خودسازی
روایتتاریـخی

[شهید محمود کاوه] جزو عناصر کمنظیری بود
که من او را در صدد خودســازی یافتم؛ حقیقتا
اهل خودســازی بود  -هم خودسازی معنوی و
اخالقی و تقوایی ،هم خودسازی رزمی  -در یکی
از عملیات اخیر دســتش مجروح شده بود  -که
آمد مشــهد و مدتی هم اینجا بیمارســتان بود ،مدت
کوتاهی ظاهرا ،بعد برگشــت مجددا جبهه  -تهران آمد
سراغ من؛ من دیدم دســتش متورم است .بنده نسبت به
این کسانی که دستهایشان آسیب دیده یک حساسیتی
دارم ،فوری میپرسم دستت درد میکند .پرسیدم دستت
درد میکند گفــت که نه .بعــد من اطالع پیــدا کردم،
برادرهایی که آنجا بودند ،برادرهای مشهدیای که آنجا
هستند ،گفتند دستش شدید درد میکند ،این همه درد را
کتمان میکرد و نمیگفت  -که این مســتحب است ،که
انسان حتیالمقدور درد را کتمان کند و به دیگران نگوید -
یک چنین حالت خودسازی ایشان داشت .یک فرماندهی
بســیار خوب بود ،از لحاظ ادارهی واحد خودش که تیپ

ویژهی شهدا  -تیپ ویژهی آن روز شهدا فکر میکنم حاال
لشگر شــده ،آن وقت تیپ بود  -یک واحد خوب بود جزو
واحدهای کارآمد ما محسوب میشد و به این عنوان از آن
نام برده میشد ،خود او هم در عملیات گوناگونی شرکت
داشت ،و کارآزمودهی میدان جنگ شده بود؛ از لحاظ نظم
ادارهی واحد ،مدیریت قوی ،دوســتی و رفاقت با عناصر
لشگر و از لحاظ معنوی ،اخالق ،ادب ،تربیت توجه و ذکر
یک انسان جوان اما برجسته بود66/5/27 .

« ...این همه درد را کتامن
میکرد و منیگفت -
مستحب است ،انسان
حتیاملقدور درد را کتامن
کند -یک چنین حالت
خودسازی ایشان داشت»

پرسش و پاسخ

تسليمدربرابر امواجفرهنگيغربرادستکمنگيريد
پرســش :بــه نظــر شــما ع ّلــت
کارکــرد نامو ّفــق دســتگاههای
فرهنگــی در طــول ســالیان گذشــته
چه بوده است؟

البته نمیشـود گفت کارکرد دسـتگاههای فرهنگی،
ک ًّ
ال ناموفـق بـوده اسـت؛ نـه ،موفقیتهای زیـادی هم
داشـتهاند ...امـا آنجاهایـی کـه موفقیتـی نبـوده،
ناشـی از چنـد عامـل بـوده اسـت کـه کـمکاری
و کمابتـکاری از جملـهی آنهاسـت .اینهـا بـه
مدیریّتهـا مربـوط میشـود .مدیریّتهـای ضعیـف،
معمـوالً کارشـان ،ابتکارشـان و گزینـش انسـانهای

کارآمدشـان کـم اسـت؛ یـا اینکـه در مقابـل امـواج
فرهنگـی غـرب تسـلیم میشـوند .ایـن را دسـت کم
نگیریـد[ ...تهاجـم فرهنگـی] یـک واقعیـت بسـیار
حسـاس و خطرنـاک اسـت .غربیهـا سـعی
مهـمّ ،
فرهنگى خودشـان را بر کشـورهای
میکننـد عرفهای
ِ
مختلف تحمیـل کنند .یک مدیـر اگر در مقابـل اینها
حالـت وادادگـی پیـدا کـرد ،همیـن چیزهایـی کـه
پیش آمـده ،پیـش میآیـد .وادادگـی مدیـران ،یکی
از مهمتریـن و مؤثّرتریـن و مضرتریـن عواملی اسـت
کـه دسـتگاههای فرهنگـی را بـه انحراف میکشـاند.
وقتی که دسـتگاه فرهنگـی منحرف شـد ،نتیجهاش
در بیـرون معلـوم میشـود79/12/22 .

«وادادگی مدیران ،یکی
از مهمرتین و مؤ ّثرترین و
مرضترین عواملی است
کهدستگاههایفرهنگی
را به انحراف میکشاند».

هفته

ادامه از صفحه 1

از آن یاد میکنند  -گاهی میگویند مــا تغییر نظام را
نمیخواهیم ،تغییر رفتار را میخواهیم -تغییر رفتار با
تغییرنظامهیچتفاوتیندارد؛درستهماناست؛یعنی
تغییر آن سیرت اسالمی؛ این معنای تغییر رفتار است.
تغییر رفتار یعنی شما از آن چیزهایی که از لوازم قطعی
و حتمی حرکت به آن سرمنزل است ،دست بردارید؛
از آن کوتاه بیایید و نسبت به آن ،اهتمام خودتان را از
دستبدهید؛اینمعنایتغییررفتاراست»()93/12/21
 .2در این میان آنچیزی که کانون رخنه دشمن برای
تغییر رفتار است؛ حوزه فرهنگ است .زیرا «فرهنگ،
به معنای هوایی است که ما تنفّس میکنیم؛ شما ناچار
هوا را تنفّس میکنید ،چه بخواهید ،چه نخواهید؛ اگر
این هوا تمیز باشــد ،آثاری دارد در بدن شما؛ اگر این
هوا کثیف باشد ،آثار دیگری دارد .فرهنگ یک کشور
مثلهوااست»...بهدلیلهمینتاثیرگذاریفرهنگبر
رفتار است که «تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ بیشتر
از همه جا اســت ».که اگر «نفوذ فرهنگی» رخ دهد،
«مقدمه نفوذ سیاسی و نفوذ اقتصادی دشمن است؛ و
دشمنامروزبههمیننفوذدلبستهاست.فرهنگجای
شوخیوبیمالحظگینیستورخنههایفرهنگینیز
بهآسانیقابلترمیمنیست)93/12/15(».تمرکزدشمن
بر روی تغییر فرهنگ را سالهاست که با نام «تهاجم
فرهنگی» میشناسیم .فیلمهای هالیوودی ،کتاب،
بازیهای اینترنتی ،اســباببازیهای وارداتی ،کاالها و
برندهای تجاری -فرهنگی ماننــد مکدونالد ،باربی،
مرد عنکبوتی ،بتمن ،شبکههای ماهوارهای ،کتابهای
آموزش زبانکه منتقلکنندهی سبک زندگیغربی به
نوجوان است؛ همه نمونههایی از لشگر فرهنگی غرب
برای رخنه در جوامعی مانند ایران اســت .پروژههای
تبلیغاتی اسالمهراســی ،شیعههراسی ،ناامیدسازی
مردم و ...هم جزیی از اقدامات تبلیغاتی استکبار برای
دستیابیبههدف«تغییررفتارایرانیان»است.
 .3آرایــش صحنــه و جبههبنــدی که بیــن نظام
ســلطه و محور مقاومــت بهوجود آمــده ،حکایت
از منازعــهای ســخت دارد .نبــردی که برنــده به
دو مولفــه مهــم احتیــاج دارد« :کار و ابتــکار»
و آنکه میتواند و بایــد در مقابل این نفــوذ و رخنه
فرهنگی ،محکمتــر از همیشــه جبههآرایی کند و
بایســتد ،جناح فرهنگی مومن و انقالبی اســت .اما
الزم است در این کارزار فرهنگی ،عالوه بر شناسایی
طرح نفوذ دشــمن به چند نکته مهم توجه شــود:
الــف .در مقابل ایــن آرایــش در جبهه دشــمن
حرکتهای فردی جــواب نمیدهــد .ب«.حفظ
وحدت» در ایــن جبهــه و «عدم غفلت از نقشــه
دشــمن» دو شــرط الزم تحرک در این نبرد است.
ج«.در مقابل فرهنگ مهاجم ،بدترین ،زشــتترین
و خســارتبارترین کار ،انفعال است .منفعل شدن و
پذیرفتن تهاجم دشــمن ،خطایی است که بایستی
از آن پرهیز کــرد 92/9/19 ».د.هدفگــذاری ما این
باشد که «همهی اسالم  -اســام به کامله ،به تمامه
 در جامعهی ما تحقّق پیدا کند )۹۳/۱۲/۲۱( ».در پایانجوان مؤمن و انقالبی باید بداند کــه تجربه انقالب
نشان داده است «گسترش کار فرهنگی او نقش بسیار
زیادی را در پیشرفت این کشــور و در ایستادگی در
مقابل دشمنان این ملّت ،ایفا کرده است.»)93/1/1( .
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کالم

امام

ارتباطبا
خطحزبا...

رایانامهK h a t @ k h a m e n e i . i r :

پیامک| 10001028 :

همبستگی دولت و ملت
در ایران

در زمانهای ســابق ،زمــان رژیمهایی که در
سابق بودند؛ رژیمهای سلطنتی ،وضع اینطور
بود که اگر یک ســلطانی کشــته میشــد یا
میمرد ،کشور به هم میخورد .نکتۀ او این بود
که آن سلطان و عمال آن سلطان به قدری ظلم

تریبون

دورنگار021-66977328 :

کرده بودند بر مردم و بر تودههای میلیونی مردم
که به مجرد اینکه او از بین میرفت ،خود مردم
قیام میکردند بر ضدحکومت .لکن جمهوری
اســامی ما وضعــی دارد که خــود ملت یک
فردی را میآورند و خود ملت یک فردی را کنار
میگذارند و خود ملت[اگر]فردی شهید شد،
به جای او باز یکی را انتخــاب میکنند و خود
را از دولت میدانند و دولت را از خود میدانند

حزبا...

باتوجـه بـه اینکـه از اول مـاه مهر مـدارس آغاز
می شـود آیا پخش نشـریه در دبیرسـتان توسـط
دانش آمـوزان ایـرادی دارد؟

ج)اینگونــه مــوارد بــا هماهنگــی
مســئولین مدرســه مــی توانــد انجــام
شــود.

از دوســتانی هم که در توزیع نشــریه
مشارکت داشتهاند تشــکر و قدردانی
میشود؛ از جمله:
پیــش شــماره ی 8چــاپ شــد ،درهفت ـهی
آینــده ان شــااهلل پخــش خواهــد شــد،
اماکــن پخــش :نمازجمعــه ،گلزارشــهدا،
مســاجدمحالت ،هیــات مذهبــی ،قــرارگاه
فرهنگــی کهــف الشــهداءیزد
بسـیج مجتمع غنی سـازی شـهید احمدی
روشـن ،مکان توزیـع :نطنز ,مسـجد مجتمع،
تعداد 100 :نسـخه
جمـع کوچکـی بـه نـام شـجره دراصفهان
درخصوص انتشارنشـریه خط حـزب اهلل فعال
بـا تیراژ1000عـدد در محـدوده مرکـز شـهر
اصفهـان فعالیـت میکنیم.
توکلــی ،شهرســتان دلیجان(اســتان
مرکــزی) ،نمــاز جمعــه دلیجــان ،هــر شــماره
 200نســخه
جالئــی ,از فومــن ،از پیــش شــماره چهــارم
تــا هشــتم بــا چــاپ رنگــی ,توزیــع رایــگان
در مســجد ولیعصــر باالمحلــه و جامــع شــهر
و  7هیئــت فعــال شــهر و نمازجمعــه ،تعــداد
 250عــدد بــا ســفارش پــس از مطالعــه در
اختیــار دیگــران قــرار گیــرد .احتمــال داره از
ایــن هفتــه بــه صــورت ســیاه و ســفید  500تا
توزیــع شــود.
عالقهمنــدان میتواننــد هفتهنامــه
را در مکانهایــی چــون نمازجمعــه،
مســاجد ،پایگاههــا ،دانشــگاهها و
هیاتهــای مذهبــی شــهر یــا روســتای
خــود چــاپ و توزیــع کننــد .در ایــن
روش حتــی تیــراژ کــم امــا «هدفمنــد»
بیــش از چــاپ انبــوه اثربخشــی دارد.
بــرای هماهنگــی توزیــع « نــام خــود،
نــام شــهر یــا روســتا ،مــکان توزیــع
و تعــداد تکثیــر شــده» را بــرای خــط
حــزبا ...پیامــک ( )10001028کنیــد.

چاپ و توزیع:
نیروهایمومنوانقالبیسراسرکشور

و خود را از رئیس جمهوری مکتبی میدانند و
رئیس جمهوری مکتبی را از خود میدانند .از
این جهت ،ولو اینکه رئیس جمهور شهید بشود،
نخستوزیر شهید بشــود و هر مقامی شهید
بشود ملت ما هیچ خم به ابرو نمیآورند و کسان
دیگر را به جای آنها انتخاب میکنند.
سخنرانیبهمناسبتشهادت
شهیدانرجاییوباهنر9شهريور1360

رشح

حدیث

نظارت برخود
اولین مسئولیت ما

تصویری دیده نشده
از زیارت امام هشتم
حرضت علی بن
موسیالرضا (؛ع؛)
توسط رهرب معظم انقالب

خانواده

ایرانی

دختر و پسر عالقه زوجیت بین خود را حفظ کنند

در کار ازدواج و این مراسم ،و رسم و سنتی که در اسالم و در همهی ادیان و در بشریت وجود دارد ،به
نظر اسالم آن چیزی که اصل و محور است ،تشکیل کانون خانوادگی است .از نظر اسالم ،خانواده
یک رکن بزرگ است .اگر باشد و سالمش باشد و تربیت درست باشد ،در پیشرفت کار جامعه به صورتی که
اسالم میخواهد ،تاثیر زیادی دارد .اسالم میخواهد این کانون تشکیل بشود و به وجود بیاید ...با این کلمات
عقدی که میخوانیم  -که یک امر اعتباری است  -یک علقهی اعتباری بین شما به وجود میآید .باید همهی
همت دختر و پسر این باشد که این را حفظ کنند .مبادا با گلهها ،با دلخوریها ،با افزونطلبی و پرتوقعیها ،با
بیمحبتیها ،و گاهی با دخالتهای دیگران و از این قبیل ،این کانون سست بشود .آن چیزی که مهم است ،این
است .هم دختر و هم پسر سعی کنند که این علقهی زوجیت را حفظ کنند .چگونه میتوانید این علقه را حفظ
کنید؟ البته آدمهای عاقل و زیرک و با احساس و وجدان صادق ،راهش را پیدا میکنند .این ،با اطمینان و با
محبت متقابل حفظ میشــود .زن به مرد تحمیل نکند و زور نگوید؛ مرد هم به زن زور نگوید و افزونطلبی
نکند؛ مثل دو رفیق و مثل دو شریک ،با هم صمیمی باشند ،تا این کانون خانواده حفظ بشود70/4/20 .

پیشنهاد

خواندنی

کتاب «آنک آن یتیم نظرکرده»

اگر به دنبال مطالعهی کتابــی دربارهی زندگی
پیامبر گرامی اسالم هســتید ،رمان «آنک آن
یتیم نظرکرده» نوشــتهی محمدرضا سرشار
(رهگذر)یکیازبهترینهااست.
پرداختـن بـه جزئیـات و ظرایـف تاریخـی،
انتخـاب زاویـهی دیـد تلفیقـی و بهرهبـرداری
نویسـنده از منابع معتبر تاریخـی از مهمترین
امتیـازات ایـن اثر داسـتانی اسـت.
این کتاب که مورد تمجید رهبــر انقالب قرار
گرفته تاکنون به چهار زبان عربی ،انگلیســی،
اردو و ترکی ترجمه و منتشــر شــده است .این
رمان  600صفحهای که زندگی پیامبر را از تولد
تا هجرت حبشه مرور میکند از سوی انتشارات
سوره مهر منتشر شده است.

در جامعهی مــا ،یکی از تالشــهای
اساســی ،باید تغییر اخالق باشد .هر
کدام از ما همین من و شما که اینجا روبهروی
هم نشســتهایم؛ تک تک من و شما خودمان را
ّ
موظف بدانیم که اخالق یک نفر را عوض کنیم و
از بدی به سمت خوبی بکشانیم .آن یک نفر هم،
خود ما هستیم« .کلّکم راع و کلّکم مسؤول عن
رعیته ».همهی شما مســؤول هستید و ا ّولین
شخص خو ِد شماست .بر
مسؤولیت ،نسبت به
ِ
خودمان نظارت کنیــم .خودمان را از فســاد
اخالق ،از پستی ،از دروغگویی ،از بدخواهی ،از
تعرض به
بددلی ،از کینهورزی ،از بیرحمی ،از ّ
حقوق دیگــران ،از جفــا در حق دیگــران ،از
توجه و مراقبت،
بیاعتنایی بهحال مرد ِم
ِ
محتاج ّ
اخالقیات فاسد ،دور نگه داریم .همهی
و بقیهی
ّ
انبیا و اولیا آمدند تا اخالق انسانها را عوض کنند.
منتها عوض کــردن اخالق انســانها بهصورت
موعظه و نصیحت و در یک نظام غلط طاغوتی،
به کندی صــورت میگیرد .ا ّمــا در نظامی که
براساس ارزشــهای الهی به وجود آمده باشد،
تغییر اخالق مردم ،به سهولت انجام میگیرد.
کما اینکه ما در مقابل خودمان ،این را مشاهده
میکنیم و مشاهده کردیم72/4/23 .

احکام

آموزشی

مسافت شرعی

شــخصی از وطن به مقصد شهری مسافرت
می کند که تا اول آن شــهر مســافت شرعی
نیست لکن تا نقطه ای که مقصود اوست (مث ً
ال
منزل دوستش) مسافت شــرعی می باشد ،آیا
برای محاسبه مسافت شرعی اول شهر مالک
است یا نقطه ای که در آن شهر مقصود فرد می
باشد؟
ج) اگر برای نقطه خاصی سفر نکرده
بلکه مقصود او خود شــهر است ،اول
شهر مالک است اما اگر نقطۀ خاصی
مد نظر است مث ً
ال دوستی او را به منزل
یا باغی که در داخل همان شهر است
دعوت کرده ،در محاســبه مسافت،
همان نقطه باید در نظر گرفته شود.

